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Voorbeeldige Vrouwen!

Tekst Marie-José van der Wielen Fotografie Henry Peters

De Limburgse samenleving is kleurrijk. Mensen uit alle
windstreken hebben hun plek in de meest internationale
provincie van Nederland gevonden. En met succes!
Chapeau! ging op zoek naar deze talentvolle Limburgers
van buitenlandse afkomst. We vonden verheugend veel
vrouwen met een persoonlijk en inspirerend verhaal.
Voorbeeldige vrouwen dus.
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Misschien ligt het aan het water. Is de
Maas de reden dat Anna Gaytandjieva
vanaf dag één verliefd op Maastricht is.
Haar geboorteplaats Varna in Bulgarije
ligt aan de Zwarte Zee, daar was het
water altijd in de buurt. Maar het kunnen ook de kleine straatjes zijn, waar
je als je erop let zoveel verschillende
talen hoort spreken. De fietsers die je
overal tegenkomt. Of de manier
waarop de Maastrichtse vrouwen zich
kleden. Feit is dat Anna zich meteen
thuis voelde toen ze in 1999 naar
Maastricht kwam voor een postdoctorale studie.
“In het begin had ik niet in de gaten
dat Maastricht geen doorsnee
Nederlandse stad is. Dat ontdekte ik
later. Maastricht is anders. In Bulgarije
is het normaal dat vrouwen veel werk
maken van hun uiterlijk. Je zult mij niet
snel casual gekleed tegenkomen. Dat
herken ik bij de Maastrichtse vrouwen.”
Anna is inmiddels helemaal ingeburgerd in Nederland. Ze kreeg een baan
aan de universiteit en werkte voor
vijftig procent als docent. De andere
vijftig procent besteedde ze als assistent in opleiding (aio) aan haar promotieonderzoek getiteld: Selfworth
and labour market behavior. In
Bulgarije studeerde Anna cum laude
af als gezondheidsmanager aan de
Medische Universiteit in Varna. Anna:
“Onder het communistisch regime
was onderwijs erg belangrijk. Onderscheid tussen mannen en vrouwen
maakte men niet. In Bulgarije is het
voor vrouwen heel normaal om te studeren en daarna fulltime te werken.”
Studeren in Nederland is anders,
daar kwam Anna al snel achter. “In
Bulgarije is de professor een autoriteit.
In Maastricht mocht ik Wim tegen
mijn professor zeggen. Ik kreeg zijn

voornaam in het begin echt niet over
mijn lippen. Het probleemgestuurd
onderwijs was ook nieuw voor me. In
Bulgarije was het onderwijs erg theoretisch. Ik miste er de waardering
voor je eigen interpretatie en conclusies. Hier was ik in eerste instantie
erg terughoudend, bang om iets verkeerds te zeggen. Maar ik werd
steeds gestimuleerd, uitgenodigd,
juist omdat ik met mijn Bulgaarse
achtergrond een andere kijk op zaken
kon hebben. Ik vind die discussies
heerlijk. Ik heb nog nooit zo vaak te
horen gekregen dat ik creatief ben.”
In Maastricht verdiepte Anna zich in
psychologie. “Ik heb me gespecialiseerd in integratieve therapie”,
vertelt ze. “Ik maak gebruik van zowel
de traditionele therapie als de energie
psychologie. Bij deze therapie maak
je naast de gesprekken gebruik van
energiebanen en energiepunten, net
zoals dat in de acupunctuur ook
gebeurt. Omdat het lichaam, de ziel
en het cognitieve een systeem vormen, kun je de therapie gebruiken bij
problemen op het lichamelijke en het
emotionele vlak. Ik werk vooral met
mensen die rugklachten en pijn hebben, die kampen met overgewicht, of
die last hebben van allergieën of
ademhalingsproblemen.”
Anna heeft in Wijlre, waar ze met
haar man Pieterjan en de kinderen
woont, een eigen praktijk. Ze ontvangt haar cliënten in een huisje
achter in haar weelderige tuin. “Hier
voel ik me op mijn gemak. Bovendien laat deze ruimte ook iets van
mijzelf zien. Dat vind ik belangrijk. Ik
houd van het contact met mensen.
Het is heerlijk om na al die jaren van
onderzoek weer volop met mensen
te werken.”
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